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Sahibi: HAY AR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: lzmiı ikinci Beyler sokağı 

Ahoııc şartlan: :neliği 700, altı aylığı 490 kuruş 
-· Re-~i ·rnı..a·~ için: · Maarif cemi)eti illlnat 
lıüro una nıü~ant edilmelidir. 
Hususi fü'mır: idarehande karalaştırılır 

_ Basıldığ~ er: (ANADOLU) Matbaası 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazete·J!P 

Koril 
Japon adaları civarında 

Kina adında bir Rus va. 
puru batmış, yüzlerce kişi 
boğulmuştur. 
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l(avala'da l(anlı arpışınalar Oldu 
Gtvinof Türk- lngiliz pro~I ı~viç.re'de-- -M~törize edilmiş 2!ırka 

' • • • Numayışler ya- Afnkadan acele çagınldı • • 
1esıne ı t ı r a z e t t ı pıIJı . 

Bern, 7 (Radyo) - isvıçre-
nin Avusturya'ya karşı kazan-

lfarp esnasında boğazları açıp kapamak hususunda ki, teklifi. 
ınizi de İngiltere kabul etmemiş ve böyle bir hal karşısında 

dığı zaferin yıldönümü müna· 
sebetile büyük nümayişler ya
pılmıştır. 

Cemiyeti akvama müracaat edilmesini istemiştir M. Barten verdiği bir söy· 

Dün ~rojemizdeki bazı madddeler kabul edildi 
levde: 

- " Beydelmilel vaziyet, 
büyük endişeler doğuruyor. 
Artık muahedeleri istedikleri 
gibi çiğniyorlar. Ecnebi erka
nıharbiyeler şunu bilmelidir-

boğazları açıp kapamak hu· 
susunda serbesti İstemesine 

gelince, buna lngiltere mü-

maşat etmemiş ve böyle bir ler ki, memleketimize tecavüz 
hal karşısında uluslar sosye- edecek, burasını sevkülceyş olarak 
tesine müracaat edilmesi lüzu- kullanmak teşebbüsünde bu-
munu ileriye sürmüştür. lunacaklara karşı durmak için 

f ngiltere, yeni projenin, iki icabında fedakarane çarpış· 
devlet tarafından imzalanması maktan çekinmiyeceğiz." 
/Devamı 4 üncü sahi/etje}f Demiştir. 

------~--.... ·~~···~ ... --~-------
Grevciler 2 jandarma ve 
bir ameleyi öldürdüler 

Montrö' den bir görünüş Kavala'da kanlı çarpışmalar 
oldu. Selanik'te de amele 

grev ilan etti 

Montrö 7 (Radyo) - Bo· 
kazlar konferansı, dün tekrar 
müzakerelere başlamıştır. Ev
vela, Türk projesi konuşul
rnu~tur. Bu proiede, boğazlar
dan geçecek. olan harp gemi-

lerinin, azami 14 bin tonilato 
hacminde olması isteniliyor. 

lngilterc, projenin bu f ık
tasına itiraz etmekte ve bu 

Hitler 
Vaymar'da bir söy-

lev verdi . 

M. Hitler 
'v lstanbul, 7 (Hususi) - Dün 
ka>'ınar' da Nazi kongresinin 
ıtarn .. b ·1 k A rı·· ı munase etı e as erı 

~ Urnayişler yapılmış, Hitler 
1 c Göbels tarafından söylev
Ct V 'l . . erı mıştır. 

tukE:.Vvela Dr. Göbels bir nu· 
b k söylemiş, Almanya'nın 
~: kını süngüleri ile müdafaa 

cceğini beyan etmiştir. 
le ~· Hitler de verdiği söy
rtı v e, Almanya'nın silahlan-

'sı ı·· b . ~c b uzumundan ahsetmış 
litl· U~da istical gt>sterilece
llit\ 

1
' ınkılibın büyük gayesi

old Alman milletinin vahdeti 
'Aiunu söylemiştir. 

hacmin, 15 bin tonilato ol
masını ileri sürmekte olduğu 

gibi, Karadenizdeki dev
letlerin, boğazlardan geçecek 
olan harp gemilerinin, 28 bin 
tonilato . hacminde olması 
hakkında Türk projesinde 
yazılı noktaya da ilişmekte ve 
bu hacının, 30 ve icabında 
45 bin tonilato raddesinde 
olmasını talep eylemektedir. 

lngiltere baş delegesi Lord 
Hemlcy, dün sabah projesini 
konferansa vermiş ve bu hu
susta izahatta bulunarak, tek
nik komitece bunun müza
kere edildiğini ve Türk de
legasysnunun muvafakati ha
sıl olduğunu bildirmiştir. 

Bunun üzerine, Fransa baş 
delegesi M. Pol Bonkur, Ro· 
manya hariciye nazırı M. Ti
tülesko ile Tevfik Rüştü Aras 
ve M. Litvinof'u bir araya 
getirerek kendilerile konuş· 
muş, noktai nazar farklarını 

Selcinik'ten 
Atina 7 ( Hususi muhabiri

mizden)- Buraya gelen ha
berlere göre, Selanik, Drama 
ve Kavala'da tütün amelesinin 
grevi yeniden başlamıştır. 

araştırmıştır. Kavala' da bir amele grubu 
Rus hariciye nazırı M. Lit· müstahdemleri greve mecbur 

vinof, Türk-lngiliz proıesıne etmek için zorla tütün depo-

bir manzara 
miş ve şiddetli çarpışmalar 

olmuştur. 
Grevcilerin elebaşıları, iki 

jandarma ile bir ameleyi öl
dürmüşlerdir. 

Hükumet, yaptığı vaide 
uygun olarak amele lehinde 
tedbirler tatbiki mes'elesini 

itiraz etmiştir. larına girmiştir. Grevcilerin patron ve amele mümessilleri 
Türkiye'nin harp esnasında üzerine Jandarma'.ar sevkedil· tetkik etmektedir. 

------~···H· • 

Kara sularımizda avlanan Yu 
nah bahk~ıları yakalandılar 

Mu haf aza teşkilatının motörüne ateş açan kayıkele geçti. Mü
him miktarda balık da müsadere edildi. iki gemi kaça bildi 

Evelki gün, Çeşme kazasın
da kara sularımız dahilinde 
kaçak suretile balık avlıyan 
dört Yunanlı balıkçı kayığı 

görülmüş ve bunlardan biri, 
Gümrük muhafaza teşkilatı ta
rafından yakalanmıştır. 

Haber aldığımıza göre, Yu
nanlı balıkçılar, kara suları
mızda avlanırlarken, gümrük 
muhafaza teşkilatına mensup 
bir muhafaza motörü hadise
yı habe alarak ve derhal 

bu kayıkların üzerine hareket 
etmiştir. 

Yunanlı balıkçılar, gümrük 

motörünün Üzerlerine doğru 

geldiğini görünce hemen yel
kenleri açmışlar ve kaçmağa 
başlamışlardır. Bu sırada, bir 
kayıktan motör üzerine ateş 
açılmış ve mukabele edilmiştir. 
Motörün sürati fazla olduğun· 
elan, içinden ateş açılan 

lar da yakalanmıştır. 
Diğer iki kayık, rüzgardan 

istifade ederek kaçmışlar, 

diğeri ise Çeşme'ye getiril
miştir. 

Bu geminin içinde bulunan 
mühim miktarda balık ta gemi 
ile birlikte müsadere edilmiş 
tir. Çeşme'de alakadar ma· 
kamat tahkikata df!vam et· 
mektedir. Kaçakçı balıkçıların 

geminin üzerine yurumuş muhaktmesi, Çeşme'de görü-
ve derhal yanaşmış, balıkçı· lecektir. 

--·-ltalya harbiye müsteşarı Yu
goslavya hududundaki or

duyu teftiş etti 

ltalgan askerleri Afrikaga sevk edilirlerken 
f tan bul 7 (Hususi muhabi- Kahire' den bildirildiğine 

rimizden) - Buraya gelen en göre de, Afrika' daki ltalyan 
son haberlere göre, ltalya ordusu tedrici surette gen 
hükumeti, Avrupada ki karı· çekilmekte iken, Roma' dan 
şık vaziyet dolayısile, silah Mareşal Gracyani'ye gelen 

1 ~ltında bulundurduğu efradı bir emirde, Somali ve Erit· 
terhis etmemektedir. re' de bulunan motörize edil-

italya harbiye müste.şari ge- miş iki fırkanın derhal ltalya
neral Bayistroki, dün Yugos- ya hareket etmesi bildirilmiş-
lavya hudutlarındaki ltalyan tir. Bu haber Londra'da en-
ordularını teftiş etmiştir. dişe ile karşılanmıştır. 

------------~--·-.. ------~------------Romanya da seylip 
Bir kulübeye yıldr-rı_m_d-üş_t_ü_. Üç talebe 

öldü. Beş kişi yaralandı 
Bükreş, 7 (Radyo) - Üç yaralanmıştır. 

günden beri bütün Romanya' da Besarabya ve diğer mınta-

şiddetli yağmur yağmaktadır. kalarda münkalat kesilmiştir. 
Dün gece Galehay' da bir Geniş arazi sular altındadıf. 
.. _ Romanya hükumeti, seylap 

kulubeye yıldırım düşmuştür. t' · d kt k l k" ı·· .. ~ ne ıcesın e açı a a an oy u· 
Bu kulubede, yagmur ve fır· lere yardım edilmesi için lizım 
tınadan kaçan talebeler bulu- gelen tedbirleri almışlar. Birkaç 
nuyordu. Bunlardan üçü öl- evin de yıkıldığı haber veril-
müş, beşi de ağır surette melltedir .. 

( --(Ulusal Birlik) e Göre,-- 1 ____ ,) 
iş ve Hayat! 

Hepimizin alnı terli, hepimizin ayağı tozlu ve yorgun; hepi
miz düşünceliyiz. Sabahleyinden başlıyan ve uyku vaktine ka· 
dar uzadığı yetişmiyormuş gibi bir de uykumuzun ve zevallı 
rahatımızın içine burnunu sokan iş ve hayat derdi, hiçbir 
asırda, hiçbir yerde bu kadar çetin olmamıştı. 

Dün bir çocuk gördüm. [Sayıları çoktur yal] küçük bir ka
vanozun içine kırk - elli tane şeker koymuş. 

- Tanesi kırk paraya 1.. Lütfen almaz mısınız? Tanesi kırk 
paraya 1.. 

Diye bağırıyordu. Sordum; mektepli imiş. 
Ne yapayım! ·dedi- çalışmak lazım .. 

- Ne kazanabilirsin günde?. 
- Beş kuruş, yedi buçuk kuruş! 
Zavallı mektepli çocuk, terbiye ve tedris sisteminin, ruhi ve 

fikri ~ir zaruretle kendisine bağışladığı üç aylık tatilin hergü
nünü, bu beş kuruş, yedi buçuk kuruş için feda edecek ve ak
şama kadar, böyle sokak sokak dolaşacaktı .. 

Ayni zamanda şöyle düşündüm : 
Zavallı çocuk, bu beş kuruş, bu yedi buçuk kuruşla belki 

bir ihtiyacı tıkayor, midesinin bir boş tarafını dolduruyor .. Bu 
ne hazin şeydir?. 

Beş kuruş için, yedi buçuk kuruş için tamam birgün çalışmak! 
insanın sayi ve enerjisi, kıymetini o kadar kaybetmiş ve 

çalışma sistemi öyle parçalanmış ve dağılmış ki, hayret etme
mek imkansızdır. • • 
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Sahife 2 (Ulusal Birlik) ·,Temmuz 936 

- • ' Filistinde vaziyet henüz düzelmemiştir. 

1 Dük~::ıe~ıup J Adende toplanan 100 Arap şe1hi, ln-

N;,kili KAM/ ORAL 1 l"E: hızıı uc,an kuş giliz komiserine bir muhtlra veldiler 
165 - mm hangisidir? 

Belki bilirsiniz: En hızlı 

Kont, bahcede do- uçan kuş kartaldır, derler. 
' 

/aşıyor, 
Yanlış: Ördektir. F ahçeleri-

e trafı tetkik ediyordu mizdeki ördekler değil; Ya-

Genç kız, Antuvan 'a, ya tikten sonra parmaklıkta niha- ban ördekleri Kartal ve kır· 
merdiven başında veyahutta yet bulur, dolambaçlı bir yol langıç 'Saatte 45 kHometre 
sofada tesadüf etmek ümidin· idi . uçarlar; posta güvercinleri 72, 
de bulunuyordu. Fakat uşağı Terez, bundan evvel bazı keklik 80, akdoğan da 95 
buralarda göremeyince mer· latif kış günlerinde latif gü- kilometre. Fakat yaban örde-
divenden aşağı inmiş ve rast· neşin neşreylediği ziya ile ği saatte 135 kilometreye ka-
ladığı bahçıvandan Antuva- ağaçların dallarına asılmış dar çıkar. Bundan başka, çok 
nın nerede olduğunu sormuş, kalmış olan kar parçalarına uzun müddet te uçabilir. O 
vüruduna kadar bahçede inikas ederek, bin türlü renk zaman vasati olarak sür' ati 
gezinmeğe başlamıştı. vücude getirdiği zamanlar, 122 kilometredir. 

Bu sırada güneş gurup et· nişanlısını koluna alarak, bir 
mek üzere idi. Zulmet, yavaş çok defalar bu yolda gezin-
yavaş ortalığı kaplıyor ve miş olduğundan, şimdi dahi 
yıldızlar, gittikçe artan bir orada yürümekten başka bir 
parlaklık içinde parıldıyarak lezzet hissediyordu. Filhakika 
göze çarpıyordu. bahçe ve orman, ilkbahara 

Lüi'nin nişanlısı, yeşilliklere mahsus olan letafetlerini ikti· 
müstağrak geniş bir saha- sap eylediği halde, genç kızın 
dan yılan-kavi olarak ilerliyor kalbi, gene evvelce olduğu 
ve kıra açılan bir kapıya gibi yeis perdesile örtülmüş 
müntehi olan yolda yavaş, ya- bulunuyor ve her adımında 
vaş yörümekte devam edi- berbat hüzun, kalbini sızlatı· 
yordu. yorsa da, gene gözleri eğil· 

Müteveffa M. Lö Kont'un miş olduğu, düşünceli bu-
inşa etmiş olduğu sayfiye; Sen lunduğu halde çimenleri la· 
nehrinin kenarında vaki ola- kaydane hatvelerle çiğniyerek 
rak önünde mükemmel bir ilerlemekte ve ara-sırada, ça
rıhtım ile kuşatılmış bulunu- lılık arasında ürküttüğü bir 
yordu. Sayfiyenin bahçesi, pek çayır kuşu uçup kaçtıkca 
seyrek görülen çiçeklerle .dolu mahzun kız, ihtiyarsız titre· 
idi. Sayfiyeye gelenler, evvela mekte idiler. 
bu bahçeden geçmek mecbu· Karanlık, süratle ortalığı 
riyetinde idiler. Sayfiyenin arka istila ederek hele büyük ağaç· 
tarafına gelince, burası da di- lar altında gece olmuş gibi 
ğer bir bahçe ile kuşatılmış ortalığı bir zulmet kaplamıştı .. 
ve bu bahçenin arkasında bü- Fakat buna rağmen kız ehem· 
yük bir orman vücude getiril- miyet vermiyordu. Zaten ken-
mişti . ' disi, nişanlısının ilk defa arzı 

M. Lö Kont, sağlığında ga· muhabbet eylediği bu bahçe 
yet zengin bir adamdı. Bu mü içinde bilitizam gezinmeğe 
nasebetle, Paris'te olduğu gibi çıkmış olmayıp, fikri dahi 
civar sayfiyelerde de birçok bahçenin hiçbir yerile iştigal 
malikaneler satın almıştı. M. etmiyor, çok dalgın bulunu
Lö Kont aldığı arazideki or- yordu, Nasıl iştigal edebilirdi 
manlığa kat'iyyen dokunmayıp ki, mahkumun son saatlarını' 
cesim ağaçları halile bırak- içinde geçirmekte olduğu 
tığı gibi, yeni yetişen bir ta· müthiş ve muzlim hapishanede 
kını ağaçların da istedikleri ka- daima gözleri önünde bulu-
dar sürüp büyümelerine mani nuyor, zından anahtarlarile ki-
olmamıştı. Yalınız ağaçlıklar litl~rinin tahrikinden mütehas
arasında bir takım geçitler ya- sil korkunç. gürültünün de ku-
pılmış, oturacak yerler ayrılmış laklanna akseylemekte oldu-
buralara kanapeler, yerleştiril- ğunu hisseyliyor ve adaleti be-
miş ve bahçenin etrafı, demir şcriyeye lanet okuyacağı ge· 
parmaklıklarla. çevrilmişti. Bu liyordu . 
parmaklığın her yerini çiçek- işte kızın zihni bu gibi müt-
ler sarmış olduğundan, bahçe hiş hayallerle meşgul olduğu 
derununda gezintiler yapanlar, halde farkına varmaksızın yolda 
harici ağyarın atfetmek istiye· o kadar devam eyledi ki, de-
ceği gizli nazarlardan tama· mir parmaklığın yanına kadar 
men masun kalabilirlerdi. yaklaştığım farketmemişti . 

Haricen parmaklığın imtida- Burada, grup zamanının la-
dınca mevcut olan bir kestir- tif manzarası görünüyordu, 
me yol, Sen nehrinin öbür ta· ağaç gibi birşey bulunmadı-
Tafına kadar imtidat ederdi. ğından kız, yıldızlarla bezen-
Bu yoldan geçenler arasında mekte olan semaya bakarak 
Boloniyi çamaşırcıları da ek- birşeyler arayor gibi idi. F e· 
sik değildi. Bunlar, yıkadıkları zanın uzak bir köşesinde bu-
çamaşırları kuruttukları gibi, lunup kaybolmuş sayılacak 
civardaki serseriler de, bila- derece küçük olan bir yıldızı 
perva şurada burada yatıp gü· Terez ile nişanlısı, gene bu 
neşe karşı uyurlar . noktadan birçok defalar 

Sayfiyede oturanlar pek te seyretmişlerdi. 
bu yoldan geçmezlerse de ara· Gerek Lüi ve gerekse, Te-
sıra Boloniyi ormanına geç· rez, bu yıldızı, yabancı kendi 
mek lüzumu hasıl olunca he- taraflarından keşfedilmiş gibi 
men bu yoldan geçiverirlerdi. her akşam ararlar ve bu yıl-

Madmazel Lö Kont'un bahçe dızı seyretmekle adeta zevk 
içinde tutmuş olduğu ince yol alıyorlardı. Bu yıldız, gene 
evvel emirde yerden 30 metre evvelki yerinde duruyurdu. 
irtifaa kadar yükselip orada Terez bunu görünce, tekrar 
birleşmiş olan cisim ağaçların e&ki günleri hatırına getirdi 
t~kil eylediği latif bir kubbe ve ye'si bir kat daha artt. 
altında devam edip sonra ge- , Bu esnada, bahçenin dışın· 
çit yolu addolunacak derecede daki yol üzerinde ayak ses-
darlamr ve bir takım Hüdayi leri duyuldu. 
nabit ağaçlar arasından geç· ( A'kası va' ) 

Bu da bir posta 
rekoru 

Geçenlerde bazı Londra· 
hlar, postacının kendilerine, 
28 yıl önce postaya verilmiş 
mektuplar getirmesi karşısında 
hayretler içinde kalmışlardır. 

Birkaç hafta önce, Londra 
posta idaresi, tamir edilmek 
üzere bir kenara atılmış bir 
posta kutusunu açtığı zaman 
içinde bundan 28 yıl önce 
atılmış mektuplar buluyor. 
Posta idaresi, ilk önce mek
tuplan yakıp hiç ses çıkar
mamayı düşünmüş. İkinci şık 
olarak, adreslerine gönder· 
meği tasarlamış ve bu son 
şekle göre hareket etmiş. T e
sadüf bu, adres sahiplerinin 
hepsi de sağmış. 

ltalya imparator
luğu! 

Yarı resmi , kaynakların ya
yınlarına göre, İtalyanın do
ğu Afrikasındaki imparatorlu
ğu, 1,708,000 kilometre mu
rabbaı, yani, İtalyanın altı 
mislidir. Bu güne kadar istila 
edilmiş olan topraklardaki 
Habeş halkı altı milyon kişi 
tahmin edilmektedir. 

Adis-Ababa ilbaylığının sa· 
hası 7000 kilometre murab· 
baıdır. Nüfusu 300,000 kişi 
tahmin ediliyor. 

Eritre ve Somali sömürge
lerile birlikte ltalyanın tekmil 
doğu Afrikasındaki nüfusu 
7,600,000 kişidir. 

İtalyan gazeteleri Britanya 
elçisinin Adis-Ababa' dan ha-

reketi hakkında malumat ver· 

mektedirler. Britanya elçisi, 

bir perşembe günü hiç dik
kati üzerine toplamadan, Ha
beş hükumet merkezinden ay
rılmıştır. Kendisini geçirmek 
için kor ..diplomatik, birçok 

lngiliz ve bir kaç Hintli ve 
Ermeni tüccar istasyonda ha
zır bulunmuştur. 

Cibutiye ' hareket eden tren 
ltalyan bayraklarile süslenmiş 
ve makineli tüfeklerle teçhiz 
edilmişti. --Behrenk Denizi kıyı 
larında tetkikat 
Kültür Halk komiserliği ve 

tecrübevi Tıp enstitüsü ile 
müştereken hareket eden Sov· 
yetler birliği ilim akademesi, 
Murmansk kıyılarında büyük 

·bir bahri biyolojik tetkikat is-
tasyonu tesisi işine b<!şlamış· 

· tır. 
Bu ilim istasyonu; sıcak su 

cereyanlarının tesiri altındaki 
Behreng denizinde yaşıyan ve 
gerek cins gerek miktar itiba· 
rile çok zengin olan su hay· 
vanlan üzerinde hem ilmi hem 
tıbbi tetkiklerde bulunacaktır. 

Filistin Araplarının istekleri kabul edilmezse umum. bir ih
tilal cıkarılacak ve ihtilatı Emir Abdullah idare edfCektir 

' 

Sir Artor 
Berut, (Hususi muhabirim·! 

zin mektubu) - Buraya gelen 
en son haberlere göre, Filistin 
ihtilali henüz sona ermiş de
ğildir. 

Arap milliyetperverleri tara· 
f ından tertip edilen nümayişler 
olmakta, bazı yerlerde de 
müsademeler vukua gelmekte· 
dir. Araplar, lngiliz askerlerine 
karşı hasmane hareketlerde 
bulunmakta ve bunlar üzerine 
ateş etmekten çekinmemek
tedirler. 

Bundan evvelki karışıklıklar· 
da bozulan demiryolları ile 
kesilen ve parçalanan telefon, 
telgraf hatlarını tamire çalışan 
lngiliz fskoçya'lı askerler, çok 
zorluk çekmektedirler. Araplar, 
gündüz tamir edilen hatları 
geceleri tekrar bozmakta ve 
hatta tamirat sırasında asker
lerin Üzerine hücum etmekte
dirler. 

Son defa olarak bir toplantı 
yapan Arap liderleri, Yahudi 
muhacereti durdurulmaz ve 
Yahudilere gayri menkul em-

Jamış ve Yahudileri ise kur· serine bir muhtıra g)ndererek 
kutmuştur, Binlerce Yahudi, on gün zarfında Filisin Arap· 
ailesi, köy ve kasabaları hıra- larının taleplerine \tminkar 

karak büyük şehirlere iltica et- bir cevap verilmesiıi, aksi 
mektedirler. takdirde umumi bir ihtilal 

Kahire' den gelen · bir ha- çıkarılacağını bildirmi lerdir, 
Şarki Erden' de si ah ve 

bere göre de, Aden 'de yüz 
mühimmat satışı serbes ol-

Arap şeyh toplanmış ve bazı duğundan, ihtilal harekd:inin 
kararlar alarak Filistin Arap- buradan patlak vereceğ ve 
larına yardıma karar vermiş- ihtilali şarki Erden Emiri Ah· 
)erdir. dullah'ın idare edeceği saııl· 

Şeyhler, toplantıdan sonra maktadır. İngiliz hükumtli 
Filistin Ingiliz fevkalde komi- şimdiden tedbirler almıştır. --------- ------------
Babayaka köyünde bir 
kız kaçırma vak'ası --- . --Hasan, f atmanın dedesi 80 lik ihtiyar 

Celili kalbinden ağır surette yaraladı 
Gönen, (Hususi muhabiri- yar olan dedesi Celil, feryada 

mizden) - Gönen ilçesine başlamışlar, Hasan' da bunları 
bağlı Babayaka köyünde bir susturmak için yanında bu

lunan çifte tüfeği ile Üzerlerine 
kız kaçırma hadisesi olmuş ve 

ateş etmiştir. 
bu arada bir ihtiyarda ağır ihtiyar Celil, sol omuzunda 
surette yaralamıştır. ve kalbinden ağlr surette ya-

Babayaka köyünde oturan ralanmıştır. ihtiyarın hayatı 
Bekir oğlu Hasan; ayni köy- tehlikededir. 
den Ömer kızı Fatma'ya tu· Hasan ve arkadaşları, Fat-
tulmuş ve bunu kaçırmağa ma'yı evde bulamayınca, kom· 
karar vermiştir. Hasan, evvelki şuda olduğunu öğrenmişler 
gün yanına arkadaşlarından ve bu evede zorla girerek 
Hasan, Emin ve Fahri'yi ala- kızı kaçırmışlardır. 
rak kızın evine gitmişler ve Vak'adan haberdar e~ilen 
zorla içeri girmişlerdir. iandarmalar derhal faaliyete 

Hasan, evde, Fatma'yı arar- geçmişler ve tahkikata baş
ken, kızın annesi 80 lik ihti· lamışlardır. 

----------..-·~·· ..... -----~----

Bir kadın doktor 
veba aşısı buldu 

val satışı mennedilmez ise / k b • 
ihtilalin daha genişliyeceğini Bn. doktor Pokrovskaya, Beş sene i ır 
ve sonuna kadar çarpışılacağım çalışmadan sonra emeline muvaffak ~.l~~ 
bir beyyanname ile bildirmiş· Sovyet doktorları, vebaya ve fakat vüc~da b~ muthlş 
lerdir. İhtilal hareketi yatışmış karşı tahaffuz mes'elesini tam "hastalığa karşı m~~fıyet veren 
bir vaziyette iken bu şekilde d b' b b kt bulmak surette ha\letmisler ir. ır ve a a erısı 
bir beyanname neşredilmesi, ~ b · · b ld b · u"temadi Yukarı Kafkasya ve a mü- ıçın eş yı an erı m -
lngilizleri düşündürmeğe baş· l kt 'd" il' a cadelesi istasyon}J baş asista- yen ça ışına a ı ı. ım~e m. · 

0 livier Ve ŞÜ • nı doktor Pokrovskaya, vücut lfım olan veba ~a~t.erı~fa~ ı· 
içid bir tehlike teşkil etmeyen nın veba bakterısını · oldur-

rekRSI Limited . mekte ve yahut bu bakteri~ Ask eri 1 k ka- kendisinden bir fenalık gelmı-
vapur acentası yecek derecede değiştirmekte 

n Un Unda olduğu prensi pinden hareket 
Cendeli Han Birinci kor- eden bayan Pokrovskaya, 

do~ot: Vurut tarihl:~ı.v=~~ deg"' •ış•ıkl.lk bakterifag'a tebdil olunan v~
ba bakterisinden bir avirülan 

purların isimleri iizerine deği-
k! d b Beşı.ncı" ve 35 ncı" veba kültürü hazlrlamışt .. ır .. şikli er en mesuliyet ka ul 

• Bu kültür hayvanlar uzerm· 
edilmez. d' J l b 

THE ELLERMAN LINES LTD. ma ae ere ırer de tecrübe edilmiş ve vücut· 
" GRODNO " vapuru 2S fıkra eklendi larına bu kültürden zerkedi· 

haziranda beklenmekte olup Askerlik kanununun beşinci len hayvanlar üzerinde bila· 
LONDRA, HUL için yük here verilen öldürücü miktar· 

maddesi ile 35 nci maddesi- da veba mikrobu hiçbir tesir 
alacaktır. 

"MARDINIAN,, vapuru 27 

haziranda beklenmekte olup 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru Temmuz 
ortalarında LONDRA, HUL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA, ve HUL için yük 
alacaktır. 

" LESBIAN " vapuru 15 
Temmuzda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı· 

karacaktır. 
DEUTSCHE LEVANTE-LINlE 

"SOFIA" vapuru 25 Hazi
randa HAMBURG, ve BRE
MEN' den gelip yük çıkara-

caktır. 

nin (C) fıkrasına bi,er fıkra icra etmemiştir. 
ilave edilmiştir. 

Buna göre, orta mektep 
derecesinde tahsili olup da 
Türkkuşu (C) Brevesini almış 
olanlar 1,5 sene hizmete ta· 
bidirler. 

Otuz beşinci maddeye de 
şu fıkra ilave edilmiştir: 

Son yoklama sırasında orta 
veya yüksek bir mektebi biti
rerek memleket içinde ve 
dışındaki daha yüksek mek
teplere kabul zamanı olmadı
ğından dolayı girememiş olan
lar; o sene içinde girerek 
lazımgelen vesikaları gönder· 
dikleri takdirde ertesi seneye 
bırakıhrlar. 

Bu ilk tecrübelerden sonra, 
son ve kat'i olarak bu kültü· 
rün bir de insanlar üzeri~de 
tecrübesi kalıyordu. Bunun da 
halli için Bayan doktor Pok· · 
rovska'ya ve ayni veba müca· 
delesi istasyonu direktörü 
doktor Erlih, ilk tecrübeleri 
kendileri Üzerlerinde yapmış· 
lar ve bu kültürü kendi vü· 
cutlarına zerkettikten sonra 
öldürücü miktarda veba mik· 
robu almışlardır. Bu cesaretli 
ve fedakar tecrübe de \8111 

bir muvaffakiyetle neticelen· 
miş ve bulunan kültürün ya~· 
nız hayvanlar üzerinde deği/1 

. /Devamı 4 üncü sahi/.J• 



-------------------------------:(Ulusal Birlik) 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 
• lıgın timsali olan © markasını arayınız 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 

" TINOS " vapuru 7 tem
muzda bekleniyor, 11 tem

muza kadar ANVERS, ROT

TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala-

caktır. 

"CHIOS" vapuru 11 tem-
muza doğru bekleniyor, AN
VERS, BREMEN ve HAM-

BURG limanlarından yük bo-

şaltacaktır. 

"ANGORA" vapuru 20 
temmuzda bekleniyor, 25 tem

muza kadar :A.NVERS, ROT

TERDAM, HAMBURG ve 

BREMEN limanları için yük 

alacaktır . 

AMERiKAN EXPORT LINES 

f'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ mu:~~~:~::~~e v:~;:: ~:~: 
~ Türk Hava Kurumu =-~ leniyor, NEVYORK için yük 
:s:: alacaktır. 1 Büyük Piyangosu ! DEN N·-o-sK-E -MIDDEL

~ 21 inci tertib biletleri satılıyor ~ HASLINJE (D. S. A-S 

füncü keşide 11-7-936 dadıri SPAN~~i~NJEN) 
~Büyük ikramiye 50,000 lira mükafat~ " SARDlNlA" motörü 20 

~20 ,000 liradır .Ayrıca 20 ,000, 12 ,000-_~ temmuzda bekleniyor, iSKEN
~ DERiYE, DlEPPE DÜNKERK 
~~e 10 ,000 liralık büyük ikramiye/er~ ve NORVEÇ limanları için 

~qe vardır. = yük kabul edecektir. 

1'3iletler hükumet önündeki di-i 
Brektörlük gişesinde vebil'ıimum~ 
Bbayilerde sahlır ~ 

~\~:ııu1111ıııınınıııııııınıııııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111i1111111ııl 
l. K. Vakfı Mevkii Nevi No. 
72 Esnaf şeyhi Arap fınn ev 62 
~ H. Muhteremeyn Kantarcılar dükkan 35/37 
ioo""' Hisar 2. bele.diye ,, 2 

Emine Bel kız Karantına ev 1 O 
1 ~~ Harrat zade Ali paşa cadde dükkan 72 
t"" Ümmü gülsüm Halim ağa ,. 54/2 

1~~ Hisar Hisar meydanı ,, 32 
vo Yeni mazbut Menzil ev 13 

11S Genç Osman Tilkilik dükkan 162 ;2 Piyale oğlu Cedit ev 182 
S 6 Niğbolu Emir Ahm,.t ,, 21 

7 
4 Selatin oğlu Selatin oğlu ,, 97 

7~ Şeyhülislam Balık pazan dükkan 30 
Piyale oğlu Dündar ev 24 

~ Cezayirli Halil Kestelli çıkmazı ,, 115 

3~ S. Süleyman Şadırvan altı dükkan 12 
ı '\

0 
.. .. .. .. .. 2118 

' Toraman Kirpi sokak ev 16 
120 Eşrefpaşa Eşrefpaşa dükkan 625 1
S0 Toraman Kefeli sokak ev 3 

1~ Bezzaz H. lbrahim Medine yokuşu ,, 5 
')n... Karataş Çancılar arsa 39/40 
1'1 Köprülülü F. Ahmet Yol bedestan dükkan 40 

SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 9 

temmuza bekleniyôr, KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması BEL

GRAD, PUDAPEST, BRA

TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 

için yük kabul eder. 

S. A. ROY AL HONGROISE 

DE NAVIGATION DANU
BIENNE MARlTIM 

BUDAJ>EST 
" SZEGED " motörü 13 

temmuza doğru bekleniyor, 

BELGRAD , NOVISAD , 
BUDAPEST, BRATISLAVA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
kabul edecektiı. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez." 

Birinci Kordon, telefoon 
No. 2007 - 200g 

30 H. H" d k h 66 ta ısar ısar mey anı a ve 
y Aziıiye Kmm ev 22 Alı· Rıza 
~ ukarıda mevkii nevi ve hizalarında senelik kiraları yazılı 
7171~t on gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 
~ 36 salı günü saat 15 dedir. istekli olanların o gün ve o 
ilatllta evkaf müdürlüğünde toplanacak komisyona müracaatları 

.~lunur. 28 3 7 .1913 Sür'at, zarafet 
1~rnı· ·ıı- l"k -d·· l··ğ- d r mı ı em a mu ur u un en: V h • 

Lira K. e e venıyet 

Fratelli Sı)er-
co Vapur Acen

tası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"VULGANUS" vapuru 27 

Haziranda gelip yükünü tah
liyeden sonra BURGAS, VAR
NA ve KÖSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

" HERCULES ,, vapuru 29 
Haziranda gelip 4 Temmuzda . 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAMveHAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"NORDLAND" motörü el
yevm limanımızda olup 25 
Haziranda ROTTERDAM, 

HAMBURG BREMEN, CO
PENHAGE, DANTZIG, GO-

TEBURG, OSLO ve iSKAN-

DINA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

"HEMLAND" motörü 6 
Temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 

çeşitleri satar. 

. . . . .:; . ' . ·.lı.: • . ' ': ;. : . . . , " 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 

Yerli · pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

COPENHAGE, DANTZIG, ; ı• 
GDYNIA, GOTEBURG OS-
LO ve ISKHNDINAVYA 1 -- ' 
limanları için yük alacaktır. lzmir Yün Mensucatı 

SERViCE MARITIM 

"PELE~~u:.~~ 3 Tem- Türk A. Şirketinin 
~~t~i~1~1~~i~l::~~~- Jlalkapınar kumaş fabrikası 
SELONE hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 

Kordonda Tahmil ve Tahliye 
binasında FRA TELLi SPER-
CO vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Navlonlardaki ve hareket 

tarihlerindeki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 2004/2005/2663 Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

- Doktor 1 Satlş Yerleri 
Ali Agih 1 Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 

Ç k H ·tıkl HAl/T.A.Ş. ocu as a ı arı 

mütehassısı 1 Mimar Kemalettin caddesinde FAHRı 
ikinci Beyler Sokağı No. 68 IKANDEM/R f)ğ[u 

Telefon 3452 • '--------------------~ 

~ l<arataş halil rifat paşa c. 308 eski no.lu dükkan 11 50 YENi KAVAFLAR Çarşısı 
66 ~~-rantina nazmiye s. 16 eski no.lu ev 63 Numara: 34 • 41;. 
6/ oztepe akgöz s. 8/10 eski " ,, 117 ""11' _ • 

Darağaç sepetçi s. bili no.lu 5514 metre m. arsa . ~ ıy,~ , • .,{ 

ı2 a... halinde bahçe 18 ~.. ,~·,ıtı · JI ıt ~ 
Is Reıner caddesinde 127 no.lu kahvehane 155 Göztepede tramvay caddesine ~~ .,.,,,,... ' - ... K n. ru , o ıu· ı·~ 
y ahramanlar meydan s. 7 eski no.lu ev 62 yakın ve elektrik tesisatını ,.-. ~ (lJI .$. 1 

~d"k.nda yazılı emvalin birer senelik icarları onbeş gün havi beş odalı kullanışlı bir ~~ / 1 
~ .. det1e artırmaya konulmuştur. ihalesi 16/7/936 perşembe ev kiralıktır. Tutmak istiyen- ti/ • .-. ' 
~ ~t 17 dedir. Taliplerin milli emlak müdüriyetine mü· le~. gazete~iz i~.are memuru ~ ( &lrcıc:.l .D~uA~ ı 

rahatsız ve tansıyonları üksek olanlara bile Doktorlar bu t va · e _,.,n,..,.. 
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Şimali Afrikada vaziyet çok 
nazik bir şekil almıştır • 

1 

Cezayirde, Yahudi aleyhtarlığı artmağa başladı. Pazar günü 
kanlı arbedeler olmuştur. Fransa asker gönderiyor 

J;fanbul 7 (Hususi)- Cezayir'de Yahudiler aleyhine başlıgan aleyhtarlık! gittikçe büyümektedir. Pazar günü 
yapılan bir nümayiş, kanlı arbedelerle neticelenmiş ve birçok Yahudi evlerine hücum eden Araplarla Fransız za
bıtası arasında çarpışmalar olmuştur. Bu çarpışmalarda, gerek Araplardan ve gerekse zabıta memurlarından ölen
ler ve yaralananlar vardır. Bu hadiseler, Paris'fe derin akisler yapmıştır. 

Son gelen haberler, Fransanın, Cezayir' e asker gönderdiğini bildirmektedir. Şimali Afrikada vaziyet çok na
ziktir. 

Dançing meselesi Bir Rus vapuru battı -------- --,-------------~ Grayzer; Milletler cemiyeti Dançing'e Gemi mürettebatından yüzlerce kişi bo-
karışırsa, Cenevre'deki müzakerelere ğuldu. İmdada giden gemilerden 

gelmiyeceğiz, diyor de haber yok 
Paris, 7 ( Radyo ) - Dan

çing ayan meclisi reisi Gray
zer'in Cenevre' de verdiği 
nutuk, büyük mik) a;ta bir 
alaka uyandırmıştır. 

Gazeteler bu mevzua dair 

Hitler' den direktif almıştır, lstanbul 7 (Hususi) - Tok- tutulmuş ve batmıştır. Gemi 
diyor. yo' dan haber verildiğine göre, mürettebatından yüzlerce kişi 

Münih 7 (Radyo) - Volki- Kine adında büyük bir Rus boğulmuştur. imdada giden 
şer Beobahter gazetesine be- vapurlardan da haber alınama-

vapuru Koril Japon adaları d x. d f ı l~ yanatta bulunan Dançing ayan ı~ın an, mu assa ma umat 
reisi M. Grayezer : civarında büyük bir fırtınaya yoktur . _______ ...... _.. ......... . 

sütunlar ayırmışlardır. - Eğer Milletler cemiyeti K k ı k d 
Tan gazetesi diyor ki: aça ÇI 1 avası 

bu 
Dançing mes' elelerine karışırsa 

Grayzer'in Cenevre' de 1 

kadar tahrikatçı bir lisan Cenevre' de yapılacak müza- iM J l'I :.- • - ••k k k ıJ 
kullanması, artık Milletler kerelere iştirakten vaz geçe- aznUD ar, gumrU aça Ç I • 
cemiyetini okşıyacak ihtiyatkar ceğiz. Milletler Cemiyetinin "' d kJ •• J dil 
bir lisan kullanmağa lüzum Dançingin dahili işlerine ka- gı yapma 1 arını SOY e er 
görmemiş olm"ası ile izah edi- rşmağa nihayet vermesini iste- Gümrük resminden muaf Bu fabrika Alyoti tarafın-
lebilir. Mumaileyhe, Almanya- riz. Dançing'de vukua gelecek bazı tesisatı ve eşyayı ihtiva dan da Necib zadeye ve M. 
nın, Dançing mümessilinin tebeddülat, Leh - Alman mü- eden Bergama' da Yahudi tüc- Fratelli'ye satılmıştır. 

bulunmamasını istediğini açıkca nasebatını müteessir etmiyecek car Avram Kor kidi'nin un, zey-ı Mahkemede isticvabedilen 
izah etmiştir. bilakis kuvvetlendirecektir. tinyağı ve pamuk prese fab- maznunlar; gümrük kaçakçılığı 

Eko dö Pari'de, Grayzer Demiştir. rikasını satın alarak gümrük res- yapmadıklannı söylediler ve 
~·.- • ·•~ mını vermiyen ve bu suretle· satılan şeylerin deg" irmen taşı, 

N • 1 ·ı ' do··ndu·· ecaşı ngı tere ye gümrük kaçakçılığı yapmak motör ve saire olduğunu ifade 

Londra 7 (Radyo)- Ccnevre'den Paris'e geçen Habeş im- suçundan maznun tüccar Re- ettiler. 

f M M mo Alyoti ile Niko Manusa- Gümrük avukatları, Noter-paratoru, beraberinde Habeşistan'ın Londra se iri . arten 
ı nın muhakemelerine dün as- likten musaddak tescil ilanını ve Ras Kassa olduğu halde ngiltere'ye dönmüştür. 

Necaşi, kendisile görüşmek istiyen İngiliz gazetecilerini ka- liye ceza hakimliğinde baş- mahkemeye vererek bu mües· 
bul edemiyeceğini söylemiştir. imparator, çocukları ile birlikte lanmıştır. sesenin asıl sahibi Jozef Coe 

Hakim mevkiinde Kemal, Alyoti olduğunu söyliyerek 
otele gitmiştir . -------·-·· ---------
Litvi nof, Türk-lngiliz pro-

jesine itiraz etti 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede) ğer bütün maddeler tetkik 
nı ve lüzum görülürse her beş edildikten sonra müzakere et
senede tadile ·uğraması fikrini mek kaydile madde madde 
ortaya atmıştır. müzakereye başlamıştır. 

Proje, bugün reye kona· Dördüncü madde sağlık 
caktır. kontrolunun hem girişte hem 

Montrö, 6 (A.A) - Tebliğ: çıkışta yapılacağını ve fakat 
Konferansın umumi celse- resminin yalnız bir defa alı

sinde teknik komit~ başkanı nacağını tasrih maksadile ya

M. Kontzesko, komitenin me

saisi hakkında izahat verdi. 

pılan tadilatla kabul edildi. 
Beşinci madde, Türkiyenin 

n1illetler cemiyeti azası sıfatile 
olan vecibeleri hakkındaki 
23 üncü maddenin kafi şekli 

iddia makamında müddeiu- kendisi Türkiye'de bulunma· 
mumi muavini Ali Akkaya dığı zamanlar, namına vekil 
bulunuyordu. Mahkeme salonu bulunduklarına göre maznun 
lzmir'in bu en meşhur tica- sıfatile dahil dava edilmesini 
rethanesine aid davayı din- istediler. 
lemeğe gelen ve ekseriyetini Maznunların vekilleri, bunu 
tüccarların teşkil ettiği din· kabul edemiyeceklerini, suç· 
leyicilerle dolmuştu. lular tarafından satıldığı söy-

Davanın mevzuu şudur; lenen değirmen taşı vesaire-
Avram Korkidi, sanayii teş- nin gümrükten ... muafen geçi

vik kanunundan istifade ede- rilcn eşyadan olmadığını, mah
rek vaktile Bergama' da tesis kemece bunun tahkik edile· 

· ettiği un, zeytinyağı ve pamuk bileceğini söylediler. Dava 
presesi fabrikası için tesis mal- sında dinamo ile motöre kom
zemesi, motör vesaire getirt- ple motör denildigi hakkında 
miş, bunlar için gümrük resmi bir rapor vardı. 
vermemiş ve muafiyetten isti- mahkemece dinamo ile mo-

Başkan lngiliz delege heye
tinin yeni bir mukavele pro
jesi verdiğini bildirdi. Lord 
Stanley; verilen metnin yeni 
bir teklif teşkil etmediğini, 
Türk projesinde teknik komi
tede muvakkat anlaşma elde 
edilen mıntakalar göz önünde 
tutularak yapılan tadilat neti· 
cesi olduğunu bildirmiştir. 

tifade etmişti. Birçok seneler tör arasında bir irtibat mevcud 
işliyen fabrika, nihayet Avram olup olmadığının ehlivukufa 
Korkidi'nin iflası yüzünden tetkik ettirilmesine, satılan 

de tahriri kaydı ihtirazisile ka- 100,000 lira borcuna mukabil eşya ve sairenin vaktile güm-
bul edildi. tüccar Alyoti'ye geçmiştir. rük resminden muaf olarak 

Konferans bir fikir taatisin- • 
den sonra iki metni Türk mu
kavele projesile karşılaştırarak 
müzakere etmeğe karar ver
miştir. 

Birinci ve ikinci maddeler 
hiçbir mülahaza yapılmaksızın 
kabul edildi. Üçüncü madde 
muvakkaten kabul edildi. Hiç 
bir delege hey' eti, merbutun 
metni müzakere ve kabul edil
medikçe bu muvakkat kabul 
ile bağlı bulunmıyacaktır. 
Konferans1 mukaddemeyi di-

Altıncı madde, bir noktai Gümrük müfettişliğinin ha- ithal edilen eşyadan olup ol-
nazar taatisine vesile oldu. zırladığı tahkikat evrakına göre madığının gümrük başmüdür
Bulgaristan ve Romanya de- Alyoti ticarethanesi, bu tesisat lüğünden sorulmasına karar 
lege hey' etleri, Lozan muka· malzemesile makine, alat ve verilmiş ve muhakemenin de-
velesinin buna tekabül eden edevatının gümrük resmini ver- vamı 13 temmuza bırakılmıştır. 
maddesindeki formüle benzer mek lazımken vermemiştir. Söylendiğine göre gümrük 
bir formül kabul sureti le bazı Gümrük kanununun üçüncü kaçakcılığından ötürü istenen 
düşmana yardım şekillerinin maddesi delaletile 1918 nu- ceza 40,000 lira imiş. 

tasrihinin faydalı olacağını bildir- maralı kaçakçılık kanununun ·------
1
--

diler . 1 ve 2s inci maddelerine Zecri tedbir er 
M. Politis, düşmana yardım 

tabirinin beynelmilel hukuk 
faydaları ile muayyen olan 
bitaraflık vazifelerine muhalif 
olarak düşmana yapılan hiz
metlere şamil olmak lazım 
geldiğini ve Türkiye delege 
heyeti kendi noktainazanna 
tamamen uygun olan bu tef-

uyularak maznunların cezalan
dırılmaları için evrak, gümrük 
müfettişliğinden adliyeye veril
miştir. 

sirin her türlü tasrihi zaid 
kaldığını bildirmiş ve konfe
rans altıncı maddeyi kabul 
etmiştir. Konferans yarın saat 
10 da toplanacaktır. 

15 temmuzda kal
dırılacak 

Cenevre 7 (Radyo) - Tan
zim komitesi, assamblede ve
rilen karar üzerine zecri ted
birlerin kaldırılması tarihini 
15 temmuz olarak tesbit et
miştir. 

7 Temmuz 

Sardanapol'un 
••• 

Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 
itikatlar Macerası 

Birinci Kısım: FECi MUAMMA - 43 - -

Şimdi anlıyorum bu, bir oto
jirdir. Lüks bir koltuğa otu· 
ruyorum. Arkamda iki koltuk 
daha var, 

Bunlarda da birer adam 
oturmaktadır. Sür'atla havala
nıyoruz; semalar" yükseliyoruz. 
Baş pençerelerden bulutlu bir 
sema görüyorum, gök. yüzünde 
yıldızlar da var. Ne kadar za
man geçti? Bilmiyorum. Saatı 
öğrenmek istiyorum. Tayyare
nin ale~leri arasında bir kro
nometre saatı olsa gerek. İki 
adam arasından c:ğilerek saatı 
arayorum. Fakat bulamıyorum. 
Ne ise.. Saata bakmaktan, 
saatı öğrenmekten vaz geçtim 
on dakika sonra mı, yoksa .. 
saatlarca sonra mı? Bilmiyo

. 
ceğim. Size en büyük saadeti 
Sizi, odanıza kadar bizzat 
ben götürecağim, zihninizde 
hiçbir endişe ve korku kal· 
mamalıdırr. ruhunuzun pak 
asude olmasını istiyorum. 
haydi, geliniz kızım! 

"Bu adam, kont D'Arman· 
za bana çok nazikane bir se· 
lam verdi. istediklerine he· 
man itaat ettim, sözleri beni 
zerre kadar hayrete düşürme· 
miştir. Herşeyi bana en tabii 

( Arkası var ) :------------$ ü k r ü Kaya 
Bursa'dan Is
tanb~l'a döndü 

rum. Birdep tayyarenin inme- İstanbul 7 (Hususi) - Da
ğe, yıldırım gibi ve amudi şe- hiliye vekili ve parti genel 
kilde inmeğe haşladığını his- sekreteri Şükrü Kaya, evvel· 
sediyorum · ki gün Yalova yolu ile Bur· 

Otojir birden ve şiddetli sa'ya gitmiş ve geceyi orada 
bir sademe yapmadan duru- geçirdikten sonra Mndanya 
yorl Kapı açılıyor, iki adam yolu ~ile lstanbul'a dönmüş· 
dan hiçbirisi dönük bana tür. Şükrü Kaya, Bursa' da 
bakmıyor bile.. Fakat dışarı- partililerle görüşmüştür. 
dan heni çağırdıklarını sanı- M L b 
yorum. Kalkıyorum, otojirden • e ru n 
çıkıyorum. Birçok kapılardan F 
geçtikten sonra bir takım ransa Avrupa' da 
gibi koridorlardan geçiyorum. vazifesini yapa. 
işte şimdi çok iyi aydınlatıl- caktır, dedi 
mış geniş bir salondayım. 
Ve bir adam karşlsında bulu- Paris, 7 (Radyo) - Dün, 
nuyorum. iri bir adam.. Bana jimnastik şenlikleri münase· 
güzel bir adam gibi görünü- betile Federal birliğinde bir 
yor. Avrupa'nın birçok müze- söylev veren Fransız reisicum· 
lerinde gördüğüm bir takım huru M. Lebrun, Fransa'nın, 
tabloları düşünyorum? Evet, çığrından çıkmış olan Av· 
"Bu adam ispanya kralı ikinci rupa gidişatında, rolünü ifa 
Fil ip' e ~e kadar benzi yar ı ,, edeceğini ve sulh için vazi· 
Diye düşünüyorum. fesini yapacağını söylemiştir. 

Adam ğülerek bana: Bir kadın doktor 
- Lena Kristiyonsonl Di- / Baştaraf ı 2 inci sahifede J 

yor. Hoş gc-ldiniz. Ben Kont insanlar üzerinde de kat'i 
Hüg d'Armanşa'yıml Sizin muafiyet tesiri bulunduğu an· 
hayatınızın sahibi, daha doğ· laşılmıştır. 
rusu sızın Allahanız artık Son günlerde Moskova'da 

benimi sıhhat komiserliğinde Bayan 
Lena, ipnotizma halinde Pokrovska'ya ve doktor Erlih, 

anlatmakta devam etti: mütehassıslar önünde tetkik 
- Size hakim ve amir ve tecrübeleri hakkında izahşt 

olmakla beraber, fena mua- vermişler ve cidden yerinde 
mele edecek değilim. Sizi en tebrik ve alkışlarla karşılan· 
kıymetli bir misafirim adde· mışlardır. 

--~~~~--~~~------

İzmir sicilli ti- lzmir sicilli tica~ 
caret memurlu
ğundan: 

(Hüseyin Örsel) ticaret un
vanile izmirde Namazgahta 
Alaybey caddesinde 24 nu
marada kömür ticaretini ya
pan Hüseyin Ôrselin işbu 
ticaret · unvanı ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 
1729 numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mührü ve F. 

T enik imzası 

ret memurluğun~ 
dan: 

(Harun Ôzörsel) ticaret uıı· 
vanile lzmirde lkiçeşmelik 
caddesinde Azizler sokağında 
85 numarada kömür ticaretirıİ 
yapan Harun Ôzörselin işbo 
ticaret unvanı ticaret lcanuoO 
hükümlerine göre sicilin ı 7'J(J 
numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mühürü ve f. 

Tenik imzaı 

Büyük ,pehlivan 
güreşleri 

Şehitler ocağı himayesinde,Kültürpark civarındaki Halk 
sahasında 12 Temmuz 936 rPazar günü saat on beşte 
büyük pehlivan güreşleri yapılacaktır. 

Güreşlere, İzmir ve havalisinin tanınmış, ünlü, yüksek 
pehlivanları da iştirak edeceklerdir. Bu müsabakaları 
seyre geleceklerin istirahatleri için lazım gelen tedbirler 
alınmıştır. 

Fiatler herkes için (25) kuruştur. 
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